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Z definice v úvodu vyplývá, že primární vlastností života je zájem o
vlastní budoucnost. Určitá stádia života ovšem jsou zakonzervovaná
a dalo by se tvrdit, že neprojevují v tomto stádiu žádný zájem.
Příkladem mohou být mnohá semena, virové částice či bakteriální
spory.
Tato zakonzervovaná stádia ovšem mají nějakou spoušť, která
zájem nastartuje, a semeno začne klíčit, virus přenese svou jadernou
kyselinu do buňky, spora se probere k normálnímu bakteriálnímu
životu. Zde je antecepce přítomna na vyšší úrovni, než jednotlivé
semeno. Na této vyšší úrovni vybavila semeno schopností reagovat
na tu správnou spouštěcí událost.
Z hlediska odvozování z definice života však není k dispozici
logický aparát, který by tato stádia popsal v termínech antecepce, a
tedy pokud se v antecepční teorii mluví o antecepčním subjektu,
nejsou v něm výše uvedená zakonzervovaná stádia zahrnuta jako
samostatné A-subjekty.
Naopak za antecepční subjekty lze považovat kooperující shluky
buněk, tělesné orgány, organizované skupiny živých tvorů typu
smečka, hejno, včelstvo, rodina, kmen, národ.
Z vlastností antecepčního subjektu (dále A-subjekt) se v jiných
kapitolách odvozuje, že disponují antecepčním aparátem (zkratka
AA popsaná v úvodu k celé teorii), hermeneutickým aparátem
(zkratka HA - viz kapitola Seznamy), pracovním seznamem
obsahujícím ve vhodné formě postupy nebo reakce na zaznamenané
události. Dále disponují vstupy z vnějšího světa, a vstupy z vnitřního
prostředí. A-subjekt musí mít určitou minimální paměť.
AA je v určité abstraktní rovině obecnou vlastností každého Asubjektu. Nelze z teorie rozhodnout, zda je AA vyčlenitelný jako
nějaká organická součást těla subjektu (např. mozek), i když u
vyšších organismů lze z pozorování přírody v určitém rozsahu
takovou hypotézu nastolit.
Výrazem "v určitém rozsahu" je míněno, že lze prostorově
lokalizovat v organismu místo, které se o antecepci stará více, než
jiná místa. Naopak zřejmě nelze obhájit, že by se v živých částech
organismu nacházela místa antecepci zcela postrádající. V
odumřelých částech typu odrostlý vlas nebo nehet ovšem antecepce
neprobíhá.
Co je HA? Jde o předpoklad, že by hermeneutický aparát mohl být
jakousi samostatnou funkční jednotkou v A-subjektu. Je
nepochybně nezbytnou součástí AA, a mohlo by se stát, že je v AA
natolik integrován, že vyčlenit nelze. To ovšem nebrání v logickém
vyvozování jeho vlastností, které by se pak ovšem vztahovaly
rovnou na celý AA.
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HA v A-subjektu čte seznam (druh paměti, kde jsou uloženy např.
příběhy, návody na reakci, částečně zpracované události) a
interpretuje jej. Interpretací se rozumí výběr z případných více
možností. Sám výběr probíhá podle zvolené strategie a obvykle není
náhodný.
U některých (rozvinutějších) A-subjektů lze předpokládat ještě
deduktivní aparát (dále DA), který nahrazuje rozsáhlé seznamy
dedukováním z malého počtu přijatých předpokladů.
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